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ภาคผนวก 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 
 
 

แบบสัมภาษณ์โครงการวจิัย 
ปัจจยัท่ีสมัพนัธ์กบัการเกษตรดีท่ีเหมาะสมของเกษตรกรผูป้ลูกล้ินจ่ี อ าเภอฝาง จงัหวดัเชียงใหม่ 
โดย  นายเจริญ  ท่าระเบียบ รหสั 510832007 
นกัศึกษาปริญญาโท  ภาควิชาส่งเสริมการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
 
วนัท่ีสัมภาษณ์.............................................เวลาสัมภาษณ์..............................ถึง................................ 
ช่ือ-นามสกุลผูต้อบ.............................................................................................................................. 
บา้นเลขท่ี..........หมู่ท่ี.........ต  าบล....................อ  าเภอ.........ฝาง..........จงัหวดั..........เชียงใหม่............ 
 
ตอนที ่1 ข้อมูลพืน้ฐานด้านประชากร เศรษฐกจิ และสังคม 
1. เพศ 
   ชาย     หญิง 
2. ปัจจุบนัท่านอาย.ุ.............................................ปี 
3. ท่านจบการศึกษาขั้นสูงสุด 
 ไม่ไดศึ้กษา  ประถมศึกษาปีท่ี 4  ประถมศึกษาปีท่ี 6 
 มธัยมศึกษาตอนตน้ มธัยมศึกษาตอนปลาย  อนุปริญญาหรือเทียบเท่า 
 ปริญญาตรี หรือสูงกวา่ 
4. ท่านประกอบอาชีพการท าสวนล้ินจ่ีมาแลว้.......................ปี 
5. รายไดจ้ากการขายผลผลิตล้ินจ่ีในปีท่ีผา่นมา................................บาท(...................บาท/กิโลกรัม) 
6. รายไดจ้ากการขายผลผลิตล้ินจ่ีในปีน้ี..........................................บาท(....................บาท/กิโลกรัม) 
7. แหล่งเงินทุนของท่านมาจากแหล่งใด 
  เงินออม  ยมืเพื่อนบา้น/ญาติ ธนาคาร (ระบุ)............................... 
  อ่ืนๆ (ระบุ)............................................................................ 
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8. ท่านมีพื้นท่ีสวนล้ินจ่ีทั้งหมด............................................ไร่ 
9. ท่านมีจ านวนคนงานท่ีใชใ้นการผลิตล้ินจ่ี(ทั้งภายในครอบครัวและคนงานท่ีจา้ง).....................คน 
10. ท่านไดรั้บข่าวสารเก่ียวกบัระบบการจดัการคุณภาพของเกษตรดีท่ีเหมาะสมส าหรับล้ินจ่ีจาก
แหล่งใด(ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
ประเภทส่ือ       จ านวนคร้ัง/เดือน 
 โทรทศัน์     ........................................................ 
 วิทย ุ      ........................................................ 
 หนงัสือพิมพ ์     ........................................................ 

วารสาร      ........................................................ 
เอกสาร,ใบปลิวต่างๆ    ........................................................ 
เกษตรกรรายอ่ืนๆ , เพื่อนบา้น   ........................................................ 
อ่ืนๆ (ระบุ).............................................  ........................................................ 

11. ท่านไดเ้ขา้รับการฝึกอบรมเก่ียวกบัระบบการจดัการคุณภาพของเกษตรดีท่ีเหมาะสมส าหรับ
ล้ินจ่ีในปีท่ีผา่นมา จ านวน..................................คร้ัง 
12. ท่านไดติ้ดต่อหรือรับค าแนะน าจากเจา้หนา้ท่ีเกษตรเก่ียวกบัระบบการจดัการคุณภาพของเกษตร
ดีท่ีเหมาะสมส าหรับล้ินจ่ีจ านวน...............................คร้ัง/เดือน 
13. ท่านไดเ้ป็นสมาชิกของการรวมกลุ่มทางการเกษตรหรือไม่ 
 ไม่เป็น 
 เป็น (ระบุช่ือกลุ่ม)...................................................................................... 
14. ท่านไดเ้ป็นผูน้ าหรือเคยเป็นผูน้ าทางสงัคมใดบา้ง 
 ผูใ้หญ่บา้น    กรรมการหมู่บา้น 
 กรรมการองคก์ารบริหารส่วนต าบล  ก านนั 
 อ่ืนๆ (ระบุ)................................................................................. 
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ความรู้ความเข้าใจเกีย่วกบัเกษตรดีทีเ่หมาะสมส าหรับลิน้จ่ี 
 

ค าช้ีแจง : กรุณาท าเคร่ืองหมาย      ลงในช่องถูกเม่ือท่านคิดวา่ถูก และลงในช่องผดิเม่ือท่านคิดวา่ผดิ 
ขอ้ ค าถาม ถูก ผดิ 
1 ระบบการเกษตรดีท่ีเหมาะสมคือการเกษตรท่ีใชส้ารเคมีเกษตรใหน้อ้ยท่ีสุดเท่าท่ี

จ าเป็น 
  

2 ระบบการเกษตรดีท่ีเหมาะสมส าหรับล้ินจ่ีคือการเกษตรท่ีควบคุมการะบวนการ
ปลูกล้ินจ่ีทุกขั้นตอนให้มีความเหมาะสมเพื่อให้ได้ผลผลิตท่ีมุ่งเน้นความ
ปลอดภยัต่อผูบ้ริโภคเท่านั้น 

  

3 ระบบการเกษตรดีท่ีเหมาะสมใหค้วามส าคญัต่อเกษตรกรผูผ้ลิตเท่าๆกบัผูบ้ริโภค   
4 ตอ้งทราบประวติัการใชที้ดินยอ้นหลงั 5 ปี   
5 แหล่งน ้าท่ีอยูใ่กลโ้รงงานอุตสาหกรรมสามารถน ามาใชใ้นการผลิตล้ินจ่ีได ้   
6 สามารถใชส้ารเคมีทางการเกษตรในระยะท่ีมีการระบาดของโรคและแมลงได ้

แต่ควรท าตามค าแนะน าของเจา้หนา้ท่ีเกษตรเท่านั้น 
  

7 มีการส ารวจศตัรูพืช และการเขา้ท าลายของแมลงและโรคอยา่งนอ้ยสัปดาห์ละ 1 
คร้ังและท าการบนัทึกขอ้มูลการนส ารวจและการป้องกนัก าจดัศตัรูพืชทุกคร้ัง 
รวมทั้งการใชว้ตัถุอนัตรายทางการเกษตร 

  

8 สวนล้ินจ่ีท่ีขอการรับรองสวนตามระบบการจัดการคุณภาพของเกษตรดีท่ี
เหมาะสมส าหรับล้ินจ่ีตอ้งมีพื้นท่ีตั้งแต่ 1 ไร่ ข้ึนไป 

  

9 ระบบการเกษตรดีท่ีเหมาะสมจะช่วยรักษาระบบนิเวศและส่ิงแวดลอ้มไดดี้กว่า
การเกษตรโดยทัว่ๆ ไป 

  

10 พื้นท่ีปลูกล้ินจ่ีตอ้งเป็นพื้นท่ีท่ีไม่มีวตัถุอนัตราย และจุลินทรียท่ี์จะท าให้เกิดการ
ตกคา้งหรือปนเป้ือนในผลผลิต 

  

11 หากมีการใชส้ารเคมีในกระบวนการผลิตใหใ้ชไ้ดต้ามค าแนะน าของกรมวิชาการ
เกษตรหรือฉลากท่ีข้ึนทะเบียนอยา่งเคร่งครัด 

  

12 ผลผลิตท่ีเกบ็เก่ียวแลว้ตอ้งไม่มีศตัรูพืชติดอยู ่ถา้พลตอ้งคดัแยกไวต่้างหาก   
13 สภาพพื้นท่ีของสวนควรห่างจากแหล่งปลูกล้ินจ่ีเดิมท่ีมีการระบาดของโรค อยา่ง

นอ้ย 5 กิโลเมตร 
  

14 แหล่งปลูกล้ินจ่ีตอ้งสูงจากระดบัน ้ าทะเลไม่เกิน 750 เมตร และมีความลาดเอียง
ไม่เกิน 12% 
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ทศันคติเร่ืองระบบการจัดการคุณภาพของเกษตรดีทีเ่หมาะสมส าหรับลิน้จ่ี 
ค าช้ีแจง : กรุณาท าเคร่ืองหมาย      ลงในช่องทางดา้นขวา โดยใชเ้กณฑก์ารตดัสิน ดงัน้ี 
 เห็นดว้ย มาก  หมายถึง ขอ้ความนั้นตรงกบัความคิดเห็นของท่านอยา่งมาก 
 เห็นดว้ยปานกลาง หมายถึง ขอ้ความนั้นตรงกบัความคิดเห็นของท่านปานกลาง 
 เห็นดว้ยนอ้ย  หมายถึงขอ้ความนั้นตรงกบัความคิดเห็นของท่านเลก็นอ้ย 
 ไม่เห็นดว้ย  หมายถึง ขอ้ความนั้นไม่ตรงกบัความคิดเห็นของท่าน 
 

ขอ้ ค าถาม เห็นดว้ย
มาก 

เห็นดว้ย
ปานกลาง 

เห็นดว้ย
นอ้ย 

ไม่ 
เห็นดว้ย 

1 การผลิตล้ินจ่ีตามระบบเกษตรดีท่ีเหมาะสมส าหรับล้ินจ่ี
สามารถควบคุมการแพร่กระจายของศตัรูพืชไปยงัพื้นท่ีอ่ืนได ้

    

2 ท่านเห็นด้วยหรือไม่กับการน าน ้ าและดินในสวนล้ินจ่ีไป
ตรวจวิเคราะห์ 

    

3 ในสวนล้ินจ่ีไม่ควรเล้ียงสัตวห์รือน าสัตวเ์ขา้มาเล้ียง เพราะจะ
ท าใหเ้กิดการปนเป้ือนจากมูลสตัว ์

    

4 ท่านเห็นดว้ยหรือไม่กบัการให้ปุ๋ยคอกและปุ๋ยชีวภาพในช่วง
ท่ีใกลเ้กบ็เก่ียวได ้

    

5 ท่านเห็นด้วยหรือไม่กับการฝึกอบรมเกษตรกรให้ รู้จัก
วิธีการใชส้ารเคมีทางการเกษตรอยา่งถูกตอ้ง 

    

6 ท่านเห็นดว้ยหรือไม่กบัการเก็บสารเคมีทางการเกษตรต่างๆ
ไวร้วมกนั 

    

7 การผลิตล้ินจ่ีตามระบบการจัดการคุณภาพของเกษตรดีท่ี
เหมาะสมส าหรับล้ินจ่ีให้ความปลอดภัยต่อตัวท่านและ
ผูบ้ริโภคมากกวา่การผลิตล้ินจ่ีแบบทัว่ไป 

    

8 ค าแนะน าเร่ืองการใช้สารเคมีตามรายละเอียดในคู่มือจีเอพี
ล้ินจ่ีเป็นส่ิงท่ีเพียงพอแลว้ 

    

9 ท่านเห็นดว้ยหรือไม่ในการเขา้ไปส ารวจการท าลายของโรค
และแมลงในสวนล้ินจ่ีอยา่งนอ้ยอาทิตยล์ะ 1 คร้ัง 

    

10 ท่านเห็นดว้ยหรือไม่กบัค าพูดท่ีว่าการท าสวนล้ินจ่ีเป็นอาชีพ
ท่ีตอ้งเอาใจใส่ดูแลอยา่งใกลชิ้ดจึงจะประสบผลส าเร็จ 
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ขอ้ ค าถาม เห็นดว้ย เห็นดว้ย
ปานกลาง 

เห็นดว้ย
นอ้ย 

ไม่เห็น
ดว้ย 

11 ท่านเห็นดว้ยหรือไม่ท่ีตอ้งมีการบนัทึกขอ้มูลเก่ียวกบัการใช้
สารเคมีทางการเกษตรทุกคร้ัง 

    

12 ท่านเห็นด้วยหรือไม่ท่ีต้องมีการบันทึกข้อมูลการส ารวจ
ศตัรูพืชทุกคร้ัง 

    

13 ท่านเห็นดว้ยหรือไม่ว่าการจดบนัทึกอยา่งละเอียดทุกขั้นตอน
เป็นส่ิงท่ีควรกระท า 

    

14 การปนเป้ือนของสารพิษในพื้นท่ีปลูกล้ินจ่ี สามารถท าใหเ้กิด
การปนเป้ือนในผลล้ินจ่ีได ้

    

15 ราคาล้ินจ่ีท่ีขายไดจ้ากการผลิตตามระบบเกษตรดีทีเหมาะสม
ส าหรับล้ินจ่ีดีกว่าการปลูกแบบเดิมท่ีเคยปฏิบัติการมา
แน่นอน 

    

16 ล้ินจ่ีเป็นไมผ้ลเศรษฐกิจ ดงันั้นรัฐบาลควรส่งเสริมให้ล้ินจ่ี
เป็นพืชเศรษฐกิจท่ีส าคญัของประเทศ 

    

17 การรวมกลุ่มผูป้ลูกล้ินจ่ีจะช่วยลดตน้ทุนการผลิตลงได ้     
 
ตอนที ่2 การปฏิบัติตามระบบการจัดการคุณภาพของเกษตรดีทีเ่หมาะสมส าหรับลิน้จ่ี 
การจัดการสุขลกัษณะสวน 
1. การใชป้ระโยชน์ท่ีดินในสวน 

1.1 สวนล้ินจ่ีของท่านเคยเป็นหรืออยู่ใกลท่ี้ท้ิงขยะ โรงงานอุตสาหกรรม พื้นท่ีเล้ียงสัตว์
หรือพื้นท่ีท่ีมีความเส่ียงใช่หรือไม่ 

  ใช่    ไม่ใช่ 
 1.2 ท่านได้น าตวัอย่างดินส่งไปวิเคราะห์เพื่อตรวจคุณภาพของดินยงัห้องปฏิบติัการท่ี
เช่ือถือไดห้รือไม่ 
  วิเคราะห์   ไม่วิเคราะห์เพราะ.............................................. 

1.3 ท่านไดบ้นัทึกรายละเอียดการเก็บตวัอย่างดินลงในแบบบนัทึก รวมทั้งเก็บใบแจง้ผล
การวิเคราะห์ดินไวเ้ป็นหลกัฐานหรือไม่ 
  บนัทึก    ไม่บนัทึกเพราะ................................................. 
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2. แหล่งน ้าและคุณภาพของน ้า 

  2.1 น ้ าท่ีท่านใชใ้นการผลิตล้ินจ่ีไดม้าจากแหล่งใด ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้ 
   น ้าประปา น ้ าก๊อก 
   น ้าบ่อ น ้ าบาดาล 
   น ้าในแม่น ้า ล  าธาร และคลอง 
   อ่างเกบ็น ้า ทะเลสาบ 
   อ่ืนๆ(ระบุ) ................................................................................................. 

 2.2 ท่านได้ท าการเก็บตวัอย่างน ้ าในระยะเร่ิมระบบการจัดการคุณภาพของเกษตรดีท่ี
เหมาะสมส าหรับล้ินจ่ีเพื่อส่งวิเคราะห์หรือไม่ 
   ท า 
   ไม่ท า เพราะ ............................................................................................... 
3. การเกบ็รักษาสารเคมีทางการเกษตร 
 3.1 ท่านไดจ้ดัเกบ็สารเคมีทางการเกษตรไวใ้นสถานท่ีมิดชิด ปลอดภยั ป้องกนัแดดและฝน
ได ้และมีอากาศถ่ายเทสะดวก 
   จดัเกบ็ทุกคร้ัง 
   จดัเกบ็เป็นบางคร้ัง เพราะ........................................................................... 
   ไม่จดัเกบ็ เพราะ.......................................................................................... 
 3.2 ท่านไดแ้ยกสถานท่ีเก็บสารเคมีเกษตรไวห่้างจากท่ีพกัอาศยั สถานท่ีประกอบอาหาร 
และแหล่งตน้น ้าหรือบริเวณท่ีน ้าไหลผา่น 
  แยกสถานท่ีเกบ็   ไม่แยกสถานท่ีเกบ็ เพราะ.................................. 
 3.3 สถานท่ีเกบ็สารเคมีเกษตรของท่านมีเคร่ืองมือและวสัดุป้องกนัอุบติัเหตุอะไรบา้ง (ตอบ
ไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
  น ้ายาลา้งตา   น ้าสะอาด 
  ทราย    ถงัดบัเพลิง 
  ไม่มีเลย เพราะ...................................................................................................... 
  อ่ืนๆ (ระบุ)........................................................................................................... 
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4. การใชส้ารเคมีทางการเกษตรอยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม 
 4.1 ท่านไดห้ลีกเล่ียงการใชว้ตัถุอนัตรายท่ีหา้มใชท้างการเกษตรตามคู่มือจีเอพี (GAP) ล้ินจ่ี
หรือไม่ 
   หลีกเล่ียง   ใชเ้ป็นบางคร้ัง 
   ใชเ้ป็นประจ า 
 4.2 ท่านไดอ่้านฉลากค าแนะน าและวิธีการใชส้ารป้องกนัก าจดัศตัรูพืชให้ละเอียดก่อนใช้
งานทุกคร้ัง 
   ทุกคร้ัง 
   เป็นบางคร้ัง เพราะ..................................................................................... 
   ไม่ปฏิบติั เพราะ......................................................................................... 
 4.3 ในการพน่ยาป้องกนัก าจดัศตัรูพืช ท่านไดส้วมใส่ชุดป้องกนัอนัตรายจากสารพิษ ไดแ้ก่ 
หนา้กากหรือผา้ปิดจมูก ถุงมือ หมวก และรองเทา้หรือไม่ 
   ใส่ทุกคร้ัง 
   ใส่เป็นบางคร้ัง เพราะ................................................................................. 
   ไม่ใส่ เพราะ............................................................................................... 
 4.4 ท่านไดเ้ตรียมสารป้องกนัก าจดัศตัรูพืชเพื่อใชห้มดในคราวเดียว ไม่เหลือคา้งในถงั 
   ปฏิบติัทุกคร้ัง 
   ปฏิบติัเป็นบางคร้ัง เพราะ.......................................................................... 
   ไม่ปฏิบติั เพราะ......................................................................................... 
 4.5ท่านไดพ้น่สารเคมีในช่วงเชา้หรือเยน็ขณะลมสงบ 
   ปฏิบติัทุกคร้ัง 
   ปฏิบติัเป็นบางคร้ัง เพราะ........................................................................... 
   ไม่ปฏิบติั เพราะ.......................................................................................... 
 4.6 หลงัจากพน่สารเคมี ท่านไดอ้าบน ้า สระผม ท าความสะอาดร่างกายทนัที 
   ปฏิบติัทุกคร้ัง 
   ปฏิบติัเป็นบางคร้ัง เพราะ........................................................................... 
   ไม่ปฏิบติั เพราะ.......................................................................................... 
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 4.7 ท่านหยดุใชส้ารป้องกนัก าจดัศตัรูพืชก่อนการเก็บเก่ียวตามท่ีระบุไวใ้นฉลากก ากบัการ
ใชส้ารป้องกนัก าจดัศตัรูพืชแต่ละชนิดหรือไม่ 
    ปฏิบติัทุกคร้ัง 
    ปฏิบติัเป็นบางคร้ัง เพราะ.......................................................................... 
    ไม่ปฏิบติั เพราะ......................................................................................... 
5. ความสะอาดปลอดภยัและการก าจดัของเสียและวสัดุเหลือใช ้
 5.1 ท่านไดท้ิ้งภาชนะบรรจุสารเคมีท่ีใชห้มดแลว้โดยฝังดินท่ีมีความลึกมากพอและไม่เผา
ท าลาย 
    ปฏิบติัทุกคร้ัง 
    ปฏิบติัเป็นบางคร้ัง เพราะ........................................................................... 
    ไม่ปฏิบติั เพราะ.......................................................................................... 
 5.2 ก่ิงพืชท่ีมีโรคเขา้ท าลายตอ้งเผาท าลายนอกแปลง 
    ปฏิบติัทุกคร้ัง 
    ปฏิบติัเป็นบางคร้ัง เพราะ........................................................................... 
    ไม่ปฏิบติั เพราะ.......................................................................................... 
 
การจัดการเคร่ืองมือและอุปกรณ์การเกษตร 
1. การจดัท ารายงานและการจดัเก็บเคร่ืองมือและอุปกรณ์ 
 1.1 หลงัการใชง้านท่านเก็บรักษาอุปกรณ์และเคร่ืองมือทางการเกษตรในสถานท่ีท่ีเป็น
สดัส่วน ปลอดภยั ง่ายต่อการน าไปใชง้าน และมีป้ายแสดงไวช้ดัเจน 
   ปฏิบติัทุกคร้ัง 
   ปฏิบติัเป็นบางคร้ัง เพราะ.......................................................................... 
   ไม่ปฏิบติั เพราะ......................................................................................... 
2. การตรวจสอบและการซ่อมบ ารุง 
 2.1 ท่านไดต้รวจสภาพเคร่ืองมือและอุปกรณ์การเกษตร เช่น เคร่ืองพ่นสารป้องกนัก าจดั
ศตัรูพืช อุปกรณ์การเกบ็เก่ียวก่อนน าไปใชง้าน 
   ปฏิบติัทุกคร้ัง 
   ปฏิบติัเป็นบางคร้ัง เพราะ..........................................................................
   ไม่ปฏิบติั เพราะ......................................................................................... 
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 2.2 ท่านไดต้รวจซ่อมบ ารุงเคร่ืองมือและอุปกรณ์ตามแผนการบ ารุงรักษาท่ีก าหนดไวพ้ร้อม
ทั้งบนัทึกผลการตรวจซ่อมทุกคร้ังลงในแบบบนัทึก 
    ปฏิบติัทุกคร้ัง 
    ปฏิบติัเป็นบางคร้ัง เพราะ........................................................................... 
    ไม่ปฏิบติั เพราะ......................................................................................... 
 2.3 ท่านท าความสะอาดเคร่ืองมือ อุปกรณ์ และภาชนะท่ีใชใ้นการบรรจุและขนส่งล้ินจ่ีทุก
คร้ังก่อนการใชง้านและเม่ือใชง้านเสร็จแลว้ 
    ปฏิบติัทุกคร้ัง 
    ปฏิบติัเป็นบางคร้ัง เพราะ.......................................................................... 
    ไม่ปฏิบติั เพราะ........................................................................................ 
 
การจัดการปัจจัยการผลติ 
1. ท่านไดจ้ดัท ารายการของปัจจยัการผลิตท่ีส าคญั ไดแ้ก่ ปุ๋ย สารเคมีป้องกนัก าจดัศตัรูพืชลงใน
แบบบนัทึก 
    ปฏิบติัทุกคร้ัง 
    ปฏิบติัเป็นบางคร้ัง เพราะ.......................................................................... 
    ไม่ปฏิบติั เพราะ......................................................................................... 
2. หากปัจจัยการผลิตท่ีส าคญั ได้แก่ ปุ๋ย สารเคมีป้องกันก าจดัศตัรูพืชท่ีไม่สามารถตรวจสอบ
แหล่งท่ีมาไดห้รือไม่น่าเช่ือถือ ท่านไดส่้งปัจจยัการผลิตนั้นไปยงัหน่วยงานหรืองห้องปฏิบติัการท่ี
เช่ือถือไดเ้พื่อตรวจวิเคราะห์ 
   ปฏิบติัทุกคร้ัง 
   ปฏิบติัเป็นบางคร้ัง เพราะ........................................................................... 
   ไม่ปฏิบติั เพราะ......................................................................................... 
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การปฏิบัติและการควบคุมการผลติ 
1. การจดัการในกระบวนการผลิต 
 1.1 เม่ือท่านส ารวจพบการเขา้ท าลายของโรคและแมลง ท่านไดใ้ชส้ารเคมีตามรายละเอียด
ในคู่มือจีเอพี (GAP) ล้ินจ่ี 
   ปฏิบติัทุกคร้ัง 
   ปฏิบติัเป็นบางคร้ัง เพราะ.......................................................................... 
   ไม่ปฏิบติั เพราะ......................................................................................... 
  
2. การเกบ็เก่ียวและการปฏิบติัหลงัการเกบ็เก่ียวในสวน 
 2.1 ท่านไดใ้ชก้รรไกรในการเกบ็เก่ียวผลล้ินจ่ีจากตน้ 
   ปฏิบติัทุกคร้ัง 
   ปฏิบติัเป็นบางคร้ัง เพราะ........................................................................... 
   ไม่ปฏิบติั เพราะ........................................................................................ 

2.2 ท่านมีวสัดุปูรองพื้นในบริเวณพกัผลผลิตล้ินจ่ีท่ีเกบ็เก่ียวในสวน 
   ปฏิบติัทุกคร้ัง 
   ปฏิบติัเป็นบางคร้ัง เพราะ........................................................................ 
   ไม่ปฏิบติั เพราะ....................................................................................... 
 2.3 ท่านไดค้ดัแยกผลหรือช่อผลท่ีเสียหายจากการเก็บเก่ียว หรือมีต าหนิจากโรคและแมลง
ไวต่้างหาก 
   ปฏิบติัทุกคร้ัง 
   ปฏิบติัเป็นบางคร้ัง เพราะ....................................................................... 
   ไม่ปฏิบติั เพราะ..................................................................................... 
 2.4 หากตดัแต่งช่อผลแลว้พบว่ายงัคงมีผลท่ีมีขนาดเลก็หรือใหญ่กว่าขนาดผลเฉล่ียภายใน
ช่อ ท่านไดต้ดัผลนั้นออก 
   ปฏิบติัทุกคร้ัง 
   ปฏิบติัเป็นบางคร้ัง เพราะ..................................................................... 
   ไม่ปฏิบติั เพราะ.................................................................................... 
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การบันทกึและควบคุมเอกสาร 
1. ท่านไดบ้นัทึกการปฏิบติังานสวนตามแบบบนัทึกอยา่งสม ่าเสมอ 
   บนัทึกทุกคร้ัง 
   บนัทึกเป็นบางคร้ัง เพราะ.................................................................... 
   ไม่บนัทึก เพราะ................................................................................... 
2. ท่านไดเ้กบ็รักษาแบบบนัทึกการปฏิบติังานสวนไวห้รือไม่ 
   เกบ็ 
   ไม่เกบ็ไว ้เพราะ................................................................................ 
 
ตอนที ่3 ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะและความต้องการความช่วยเหลอืของเกษตรกรต่อระบบการ
จัดการของเกษตรดีที่เหมาะสมส าหรับลิน้จี่ 
1. ท่านมีปัญหา อุปสรรคและขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัระบบการจดัการของเกษตรดีท่ีเหมาะสมส าหรับ
ล้ินจ่ีอะไรบา้ง 
 1. การจดัการสุขลกัษณะสวน 
.........................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................... 
 2. การจดัการเคร่ืองมือและอุปกรณ์การเกษตร 
.........................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................... 
 3. การจดัการปัจจยัการผลิต 
.........................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................... 
  
 

4. การปฏิบติัและควบคุมการผลิต 
.........................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................... 
 5. การบนัทึกขอ้มูลและควบคุมเอกสาร 
.........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................ 
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2. ท่านตอ้งการท่ีจะไดรั้บความช่วยเหลือเก่ียวกบัระบบการจดัการของเกษตรดีท่ีเหมาะสมส าหรับ
ล้ินจ่ีทางดา้นใดบา้ง 
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................... 
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วนั เดือน ปีเกดิ                     20 มกราคม 2505 
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              พ.ศ.  2519             ส าเร็จการศึกษามธัยมศึกษาตอนตน้ 

                                            โรงเรียนฝางชนูปถมัภ ์อ.ฝาง จ.เชียงใหม่          
              พ.ศ.   2525            ส าเร็จการศึกษาประกาศนียบตัรวิชาชีพ 

                                            วิทยาลยัเกษตรกรรมเชียงราย อ. เมือง จ.เชียงราย 
               พ.ศ.  2535            ส าเร็จการศึกษาประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง 
                                            วิทยาลยัเกษตรกรรมเชียงราย อ. เมือง จ.เชียงราย 
          พ.ศ.  2542         ส าเร็จการศึกษาปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต (วท.บ.ส่งเสริมการเกษตร) 
                                             มหาวิทยาลยัแม่โจ ้  
ประสบการณ์ท างาน  
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